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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad reikia didinti informuotumą apie moterų padėtį ES politikos strategijose, 
ypač švietimo, integravimo, migracijos, užimtumo ir socialinės politikos srityse;

2. ragina valstybes nares apsaugoti moterų teises, skatinti lygybę bei lygias galimybes ir 
užkirsti kelią visoms išnaudojimo ir diskriminacijos darbo rinkoje formoms;

3. primygtinai ragina valstybes nares padidinti saugumą prekybos žmonėmis srityje siekiant 
apsaugoti į užsienį dirbti važiuojančias moteris;

4. mano, kad ypatingą dėmesį derėtų skirti tam, kad būtų gerbiama moterų iš mažumų 
bendruomenių kultūrinė kilmė ir (arba) tradicijos;

5. ragina valstybes nares kuriant savo nacionalinės politikos strategijas, susijusias su judumu 
ir (arba) migracija, ir savo nacionalines reformų programas įtraukti nuostatas dėl moterų 
teisių apsaugos profesinio judumo srityje, ypatingą dėmesį skiriant nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu vykdomų veiklos programų, finansuojamų iš Europos socialinio 
fondo (ESF), programavimui ir įgyvendinimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir 
jam pasibaigus;

6. pabrėžia, kad jei šis klausimas taps ypatingu šių programų tikslu ar prioritetu arba taps 
specialiu horizontaliuoju prioritetu, bus kaupiama geroji patirtis ir priemonės duos 
rezultatų regionų ir (arba) vietos lygmeniu;

7. ragina valstybes nares skatinti nacionalinius, regioninius ir vietos projektus, susijusius su 
moterų įtraukimu į savanorišką ir labdaringą veiklą bendruomenės labui; 

8. skatina valstybes nares supaprastinti procedūras, kurios taikomos vietos ir regionų 
institucijoms, siekiant: 

- sukurti ir naudoti konkrečias bendruomenės kūrimo programas, kuriose dalyvautų 
moterys,

- skirti daugiau dėmesio ypatingiems moterų poreikiams užsienyje susikūrusiose 
bendruomenėse, 

- remti socialinio sąmoningumo kampanijas, kurias vykdo ne pelno organizacijos, kurių 
veikla orientuota į tarptautinėse bendruomenėse gyvenančias moteris, kaip antai 
užsieniečių sutuoktines ar partneres, 

- kurti konsultavimo integravimo klausimais programas, psichologinių konsultacijų ir 
integravimo projektus; pabrėžia, kad konkrečios priemonės padeda praktiškai suprasti 
ir spręsti problemas;

9. rekomenduoja sukurti Europos konsultavimo paslaugų tinklą, siekiant padėti 
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priimančiosioms vietos bendruomenėms spręsti šią problemą teikiant informaciją, praktinę 
patirtį ir gaires moterų integravimo klausimu;

10. pabrėžia, kad pagrindinis socialinės integracijos aspektas – vietos papročių ir socialinės 
aplinkos suvokimas;

11. ragina valstybes nares užtikrinti abipusį diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą ir palengvinti 
pripažinimo procedūrų supaprastinimą;

12. pabrėžia, kad tais atvejais, kai pats pripažinimas nėra pagrindinė problema, dėl procesui 
užbaigti sugaištamo laiko gali būti susidaromas nemalonus įspūdis apie naują aplinką ES, 
į kurią atvykstama.


